
 
INSTRUCȚIUNI TEHNICE PRIVIND COMPLETAREA CHESTIONARELOR 
 
 
Chestionarele sunt în legătură cu tema Congresului 2017, conform Hotărârii Consiliului 
U.N.B.R. privind organizarea Congresului avocaților din 23-25 martie 2017 cu tema 
"Avocatul și accesul la justiție". 
 
1. Chestionarul dedicat Barourilor este intitulat: „Întrebări la care răspunsul ar trebui 
dat de consiliile barourilor în raport de situația din barou, astfel cum aceasta este 
cunoscută de organul profesiei” și are un număr de 19 întrebări. 
 
Pentru completarea Chestionarului dedicat Barourilor, persoana desemnată de Barou 
care are cont pentru a opera în aplicația „Tabloul național al avocaților” trebuie să se 
logheze cu datele de conectare pe care le deține deja și să completeze Chestionarul 
Barourilor (Starea Justiției Barouri), prin bifarea răspunsului dorit sau prin completarea 
casetei text, în cazul în care răspunsul necesită precizări sau sunt solicitate propuneri, 
etc. 
 

 
 
Chestionarul va apărea automat, imediat după logarea în Portal și poate fi completat de 
îndată. După bifarea / scrierea răspunsurilor dorite, se apasă butonul „Trimite 

chestionarul”  
 
În cazul în care se dorește amânarea completării acestuia, se apasă butonul ”Răspund 

mai târziu”  iar chestionarul dispare pentru o perioadă de două ore. 
 
 
2. Chestionarul dedicat Avocaților este intitulat: „Întrebări la care pot răspunde 
consiliile barourilor, dar ar fi recomandabil ca la aceste întrebări să poată 
răspunde prin ”chestionar” avocații-membri ai barourilor, urmând ca analiza 
răspunsurilor să constituie un capitol al raportului întocmit pentru congres de 
fiecare barou” și are un număr de 9 întrebări. 



 
Pentru completarea Chestionarului, avocatul trebuie să se logheze în contul personal din 
aplicația „Tabloul național al avocaților”, cu datele de conectare pe care le deține deja și 
să completeze Chestionarul dedicat Avocaților, prin bifarea răspunsului dorit sau prin 
completarea casetei text, în cazul în care răspunsul necesită precizări sau sunt solicitate 
propuneri, etc. 
 
În cazul în care avocatul nu are contul activat în aplicația „Tabloul național al avocaților” 
(https://www.ifep.ro/) acesta își poate activa contul apăsând butonul „Avocați recuperare 

cont/parolă”  urmând să primească un link de schimbare a 
parolei pe adresa de email cu care a fost înregistrat de Barou în Tabloul național. Dacă 
avocatul nu a indicat o adresă de email, o poate face la Barou, care o va completa în 
Tabloul național. 
 
 

 
 
După conectarea în Portal, chestionarul va apărea imediat, gata pentru a fi completat. 



 
 
Chestionarul va fi completat prin bifarea / scrierea răspunsurilor dorite, iar pentru 

finalizarea operațiunii se apasă butonul „Trimite chestionarul”  
 
În cazul în care se dorește amânarea completării acestuia, se apasă butonul ”Răspund 

mai târziu”  iar chestionarul dispare pentru o perioadă de două ore. 
 
Atenție ! În cazul în care nu se completează toate întrebările obligatorii 

la apăsarea butonului  va primi un 
mesaj de avertizare privind întrebările necompletate. 
 
Chestionarul se salvează automat, după completarea fiecărei întrebări, nefiind necesară 
salvarea acestuia periodic ! 
 

 
 

În cazul în care apar probleme tehnice pe Portal, vă rog să vă adresați 
consultantului Marius Dumitru – tel. 0720-770-891 


